ایسوسی ایشن برائے سکجیٹن فملیبرنیہاگر اود کے مضامین :ہکے باکیسکوگن۔

§  1آپریشن اور ملکیت
سکجیٹن فیملی کنڈرگارٹن نجی ملکیت میں ہیں اور  2محکموں پر مشتمل ہیں :محکمہ :مالک :روزنکنوپن میٹ ہاگن جانسن،
گلسٹرپ روڈ۔  2013 ,13سکجیٹن ہاکےباکیسکوگن ایلزبتھ بورگرسن ،ہیالوین  2013 ,71سکجیٹن
کنڈرگارٹن "کنڈرگارٹن سے متعلق ایکٹ" کی دفعات میں چالیا جاتا ہے .1 § ،کنڈرگارٹن کا مقصد بچوں کو عیسائی بنیادی اقدار
کے مطابق پرورش دینے میں مدد کرنا ہے۔ مزید برآں ،کنڈرگارٹن مالکان کی طرف سے مقرر کردہ ہدایات اور دیگر دفعات
کے مطابق چالیا جاتا ہے۔ منظوری 0 :سے  6سال کی عمر کے  5بچوں کے لئے  Lillestrømبلدیہ نے محکموں کی منظوری
دے دی ہے۔ اگر بچوں کی اکثریت  3سال سے زیادہ عمر کے ہو تو وارڈ میں بچوں کی تعداد  5ہو سکتی ہے۔ اگر بچوں کی
اکثریت  3سال سے کم عمر کے ہوں تو زیادہ سے زیادہ  4بچے ہو سکتے ہیں۔  Lillestrømبلدیہ خاندانی کنڈرگارٹن کی
نگرانی کی ذمہ دار ہے۔
§  2مقصد
کنڈر گارٹن کا مقصد یہ ہے • :بچوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کریں جہاں دوسرے بچوں اور بڑوں کے ساتھ کھیل اور صحبت
پر زور دیا جائے۔ • بچوں کو رواداری اور دوسروں کی دیکھ بھال میں مدد کریں۔ • ورسٹائل کھیل اور سرگرمی کے اختیارات
کے ذریعے خود اظہار فراہم کرتے ہیں۔ • بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونٹی میں محفوظ محسوس کرنا اور انفرادی بچے
کی شخصیت کو فروغ دینا۔ • بچوں کی عمر ،اہداف اور دلچسپیوں کے مطابق ان کی بیرونی اور اندرونی سرگرمیاں قائم کرنا۔ •
بچوں ،والدین اور مالزمین کے درمیان ایک اچھی کمیونٹی بنانا۔ گھر کے ساتھ مل کر ،کنڈرگارٹن بچوں کو اظہار ،سیکھنے اور
اخالقی رہنمائی فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ اخالقی رہنمائی ایک مشترکہ بنیاد پر ہونی چاہئے جس پر گھر اکٹھا ہوسکتا ہے۔
کنڈر گارٹن ان ثقافتی اقدار اور روایات کو بتائے گا جو ہمارے معاشرے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔
§  3عملہ
کنڈرگارٹن اسسٹنٹ اور کنڈرگارٹن ٹیچر سروسز میں خریدتا ہے۔ مالک اپنے ہی گھر میں اسسٹنٹ ہے۔ مالک روزمرہ کے
آپریشن اور والدین سے رابطے کا ذمہ دار ہے۔
§  4داخلہ
مالک "کنڈرگارٹن سے متعلق ایکٹ" کے قواعد کے مطابق داخلہ دیتا ہے۔ مرکزی داخلے کے دوران مختص کنڈرگارٹن مقامات
اگست سے نافذ العمل وقت میں  ١سال کے لئے ہیں۔ بنیادی داخلے میں ،فیملی کنڈرگارٹن ان لوگوں کو ترجیح دیتا ہے جن کے
پاس پہلے سے جگہ ہے  -انہیں جگہ کی تجدید کا موقع دیا جاتا ہے ،اسے کنڈرگارٹن سال کے طور پر تجدید کیا جاتا ہے۔ یہ
ایوارڈ تحریری طور پر ہوتا ہے۔ داخلہ سال کے کسی بھی وقت ہوسکتا ہے جب تک مفت جگہ ہے۔  Lillestrømبلدیہ کے ساتھ
تعاون میں دیگر چیزوں کے عالوہ یہ بھی شامل ہے کہ جن بچوں کو فیملی کنڈر گارٹن میں جگہ مختص کی جاتی ہے اور جو
بلدیہ میں رہتے ہیں انہیں میونسپل کنڈر گارٹن میں اسکول کے آغاز کے لئے کنڈر گارٹن کی جگہ محفوظ کی جاتی ہے۔ فیملی
کنڈرگارٹن سے منتقلی کی ضمانت اس سال میں مرکزی داخلے سے دی جاتی ہے جب بچہ  3سال کا ہو جاتا ہے ،اگر فیملی
کنڈرگارٹن میں  3سال کی عمر تک عمر کی پابندی ہے۔ داخلے کے بعد درخواست دہندہ کو "کنڈرگارٹن داخلے کی صورت میں
کیس پروسیسنگ سے متعلق ضوابط" کے مطابق اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ داخلے کا معیار :درج ذیل کو جگہ کے ترجیحی
حقوق حاصل ہوں گے :معذور بچوں • ،اگر یہ قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ،سی ایف 2020/1999۔ ایکٹ کی دفعہ  • .13مالک
کے ساتھ خاندان کے بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ • ہمارے محکمے میں جگہ چاہتے بچوں کے لئے ترجیحی مقامات کو
ترجیح دی جاتی ہے۔ • بلدیہ  Lillestrømرہنے والے بچوں کو ترجیح دی جائے گی لیکن ہم بجا طور پر بلدیہ کی سرحدوں
سے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ ایک شرط ہے کہ نئے بچوں کے داخلے کو بچے کی عمر ،انفرادی وارڈ میں عمر کی ترکیب،
مجموعی طور پر وارڈز کی منظوری کے سلسلے میں دیکھا جانا چاہئے۔

§  5ختم  /ڈیفالٹ
جگہ قبول ہونے کے بعد ،دو ماہ کی نوٹس مدت چلتی ہے۔ نوٹس کی مدت کا حساب مہینے کے آخری دن سے لگایا جاتا ہے جس
میں ختم ہو جاتا ہے ،ابتدائی مہینے کے دوران جلد از جلد  -چاہے بچہ جگہ قبول ہونے کے بعد کنڈرگارٹن شروع نہ کرے۔ یکم
اپریل یا اس کے بعد موصول ہونے والی برطرفی پر جوالئی کے مہینے کی ادائیگی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ یہی آخری تاریخیں
دوسرے کنڈر گارٹنز میں منتقلی کے لئے الگو ہوتی ہیں۔ ختم کرنے کا عمل تحریری طور پر ہوتا ہے اور نوٹس کی مدت کے
دوران ادائیگی کی جاتی ہے۔ اگر جگہ شرائط کے مطابق استعمال نہیں کی جاتی ہے ،جیسے کہ • کہ ادائیگی کی آخری تاریخ
سے تجاوز کر گیا ہے  /کہ ادائیگی چھوٹ جاتی ہے (سی ایف §  )7دیر سے ادا کی گئی والدین کی ادائیگی کی صورت میں،
این او کے کی فیس وصول کی جائے گی۔  -,400ضمیمہ ،فوری طور پر ادا کیا جائے گا .ادائیگی کے ڈیفالٹ کی صورت میں،
کنڈرگارٹن کو تاخیر پر سود سے متعلق ایکٹ کے مطابق تاخیر سے ادائیگی کی شرح کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ • کھلنے کے
اوقات کا مشاہدہ کرنے میں ناکامی (سی ایف §  )6کھلنے کے اوقات کا مشاہدہ کرنے میں ناکامی – کھلنے کے اوقات سے باہر
بچوں کی ترسیل /پک اپ کے لئے این او کے فیس عائد ہوگی۔  -,400فی وقت ،فوری طور پر ادا کیا جائے گا .بار بار خالف
ورزیاں مادی خالف ورزی بن سکتی ہیں ،اور کنڈرگارٹن کی جگہ کو فوری طور پر ختم کیا جاسکتا ہے۔ جگہ ختم ہونے کی
صورت میں ،کنڈرگارٹن کو سرپرست کو مطلع کرنا چاہئے اور تحریری طور پر اس کا جواز پیش کرنا چاہئے ،اور ساتھ ہی
سرپرست کو اس معاملے کو درست کرنے کے لئے  14دن کی ڈیڈ الئن دینی چاہئے جہاں ادائیگی کا ڈیفالٹ ہے۔ اگر سنگین
بیماریاں ،حادثات یا موت مالک یا مالک کے قریبی خاندان کو متاثر کرتی ہیں تو کنڈرگارٹن کو مختصر نوٹس پر مکمل /جزوی
طور پر بند کیا جاسکتا ہے۔ بلدیہ  Lillestrømتعاون سے بچوں کے لئے نئی جگہیں تالش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
§  6کھلنے کے اوقات  /چھٹی
کھلنے کے اوقات کو اس وقت سمجھا جاتا ہے جب بچہ کنڈرگارٹن میں رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اور بچوں کو
بند ہونے کے وقت سے کچھ دیر بعد کنڈرگارٹن سے باہر ہونا چاہئے۔ ہکے باکیسکوگن :پیر – جمعہ .16.15 – 07.30
کنڈرگارٹن عام تعطیالت اور بند دنوں میں بند ہے۔ کنڈرگارٹن سال کے لئے ،مندرجہ ذیل چھٹیوں کا اطالق ہوتا ہے :کنڈرگارٹن
 Lillestrømبلدیہ میں اسکول کے راستے کی پیروی کرتا ہے (موسم گرما کی تعطیالت کو چھوڑ کر جو ایک مہینہ ہے) اور
بند دنوں کے ساتھ ساتھ عوامی تعطیالت کے لئے بند ہے۔ اس میں اسکول کی خزاں کی چھٹی کے دوران  ١ہفتہ اور اسکول کی
موسم سرما کی چھٹی کے دوران  ١ہفتہ شامل ہے۔ ہر وقت اسکول کے موجودہ راستے کی جانچ کریں۔ موسم گرما کی چھٹی 1
ماہ ہے اور بنیادی طور پر جوالئی میں مسلسل ختم ہوتی ہے ،لیکن اس سے قطع نظر  15جون  15 -اگست کی مدت میں۔ مالک،
مارچ کے آخر میں ،موسم گرما کی چھٹی کے لیکویڈیشن کی تاریخ کا اعالن کرے گا۔ کنڈرگارٹن کو کنڈرگارٹن سال کے دوران
 ٥کورس اور منصوبہ بندی کے دن بند کر دیئے جائیں گے۔ منصوبہ بندی کے دنوں کا تعین مالک کرتا ہے اور کم از کم  1ماہ
پہلے پہلے ہی مطلع کر دیا جاتا ہے۔
§  7والدین کی ادائیگی
کنڈرگارٹن میں قیام کے لئے ادائیگی  Lillestrømبلدیہ کے موجودہ قواعد کے مطابق ہے ،جو ریاست کی زیادہ سے زیادہ
قیمتوں کی شرح پر عمل پیرا ہیں۔ کنڈرگارٹن میں قیام کے لئے والدین کی ادائیگی این او کے  3315ہے ،ماہانہ ہے اور آٹو موو
کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ والدین کی ادائیگی پیشگی کی جاتی ہے اور مقررہ تاریخ تک اکاؤنٹ میں وصول کی جانی چاہئے۔
اکاؤنٹ نمبر کنٹریکٹ میں ہے ،ماہانہ ادائیگی جگہ کے معاہدے کے مطابق کی جاتی ہے لہذا انوائس عام طور پر نہیں چھاپا جاتا
ہے۔ ادائیگی ہر مہینے کے پہلے  01تاریخ کو اکاؤنٹ میں وصول کی جانی چاہئے۔ اگر یہ تاریخ ہفتے کے آخر /عام تعطیل یا
غیر کام کے دن آتی ہے تو ادائیگی اس سے پہلے کے آخری کاروباری دن سے زیادہ دیر سے نہیں ہوگی۔ اس تاریخ کے بعد این
او کے کی فیس الگو ہوگی۔  -,400فوری طور پر ادا کیا جائے گا .بقایا رقم مکمل طور پر ادا کی جانی چاہئے ،اور دعوی قرض
جمع کرنے والی ایجنسی کو بھیجا جاسکتا ہے ،جو دعوے کے ساتھ ساتھ جمع ہونے والی فیس کو بھیآگے بھیجتا ہے۔ بہن
بھائیوں کی اعتدال پسندی Lillestrøm ،بلدیہ کی طرف سے ہر وقت مقرر کردہ رہنما خطوط اور شرائط کی ترتیب میں دی
جاتی ہے ،اور ساتھ ہی کم ادائیگی کی صالحیت رکھنے والے خاندانوں کے لئے ادائیگیوں میں کمی کی جاتی ہے۔ یہ سال میں
 11ماہ کے لئے ادا کیا جاتا ہے ،یہ بھی جب کنڈرگارٹن بند ہے یا جب بچے کو بیماری  /چھٹی کی وجہ سے گھر پر رکھا جاتا
ہے ،اور ساتھ ہی ممکنہ طور پر کنڈرگارٹن کے مقررہ دنوں کی چھٹی کے باہر چھٹیاں .جوالئی کا مہینہ ادائیگی سے پاک ہے،
اس سے قطع نظر کہ چھٹی کب بند کی جاتی ہے۔ اگر والدین بچے کو کنڈر گارٹن سے ایک مدت کے لئے باہر لے جانے کا
انتخاب کرتے ہیں (جیسے چھٹی) ،تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات اس وقت بھی الگو ہوتی ہے جب بچے کنڈر گارٹن
شروع کرتے ہیں ،مثال کے طور پر ،مہینے کے وسط میں۔
§  8کنڈرگارٹن کی پیرنٹ کونسل ،کو آپریشن کمیٹی اور بچوں کی شرکت (کنڈرگارٹن سے متعلق ایکٹ کی دفعہ  4اور ضوابط
کے باب ).4 § ،2

والدین کی کونسل تمام بچوں کے والدین پر مشتمل ہوتی ہے۔ کونسل کا چیئرمین اور نائب نمائندہ کوآپریشن کمیٹی ایس یو میں
والدین کی نمائندگی کرے گا۔ تعاون کمیٹی ایس یو کا اصل نمائندہ ایک وقت میں ایک سال کے لئے منتخب ہوتا ہے۔ مالک فیصلہ
کرتا ہے کہ وہ کب تک کمیٹی میں بیٹھتا ہے۔ وہ مالکان جو کوآپریٹو کمیٹی (ایس یو) کے رکن منتخب نہیں ہوتے وہ بطور
مبصر کمیٹی کے اجالسوں میں شرکت کرسکتے ہیں۔ کنڈرگارٹن میں ایک شریک آپریشن کمیٹی ایس یو ہوگی جو مالک /مالزم
اور والدین کے نمائندوں کی اتنی ہی تعداد پر مشتمل ہوگی۔ تعاون کمیٹی (ایس یو) کا سب سے اہم کام یہ یقینی بنانا ہے کہ کنڈر
گارٹن سے متعلق ایکٹ میں دیئے گئے مندرجہ ذیل قواعد میں فیملی کنڈرگارٹن چالیا جائے۔ کنڈر گارٹن میں بچوں کو کنڈر
گارٹن کی روزمرہ کی سرگرمیوں پر اپنے خیاالت کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے۔ بچوں کو باقاعدگی سے کنڈر گارٹن کی
منصوبہ بندی اور تشخیص میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔ بچے کے خیاالت کو اس کی عمر اور پختگی کے
مطابق وزن دیا جانا چاہئے۔
سیکشن  9ساالنہ منصوبہ
ساالنہ منصوبہ مالکان بورڈ /پیڈاگوجیکل سپروائزر کے ساتھ قریبی تعاون سے تیار کرتے ہیں۔ ساالنہ منصوبہ فیملی کنڈرگارٹن
کے آپریشن کے طریقہ کار ،بچوں کی عمر اور گروپ کی ترکیب کے مطابق ڈھاال جائے گا۔ یہ منصوبہ کنڈرگارٹن کے فریم
ورک پالن ،کنڈرگارٹن کے فریم ورک پالن کے سیکشن  12کے مطابق ہوگا۔ کنڈر گارٹن سے متعلق ایکٹ کی دفعہ ٢۔ اپنایا گیا
ساالنہ منصوبہ والدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
§  10سفر اور سیر
نجی کاریں اکثر سیر کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو بچوں کی عمر کے مطابق منظور شدہ کار سیٹوں /
گدیوں میں محفوظ طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ایسے معامالت میں ،بچے اپنی گاڑی کی نشستیں  /تکیے التے ہیں۔ اگر
والدین /سرپرست کنڈر گارٹن کو دستیاب کار کی نشستوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ،اگر کنڈرگارٹن یہ پیش کرتا ہے ،تو اس پر
اتفاق ہونا ضروری ہے۔ بس ،ٹرین یا ٹیکسی /میکسی ٹیکسی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔
§  11اندرونی کنٹرول
فیملی کنڈرگارٹن میں اسکولوں اور کنڈر گارٹنمیں ماحولیاتی صحت کی دیکھ بھال سے متعلق ضوابط کے مطابق ایک اندرونی
کنٹرول نظام ہے۔ سال میں ایک بار بورڈز کے ساتھ پوائنٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
§  12صحت اور صحت کی نگرانی  /بیماری  /انشورنس
مالک اپنے یا اپنے بچوں کی بیماری کی صورت میں سال میں  ٥دن تک کنڈرگارٹن بند رکھ سکتا ہے۔ اگر مالک یا مالک کا
خاندان شدید بیماری ،حادثہ یا موت سے متاثر ہوتا ہے تو خاندان کے کنڈر گارٹن کو مختصر نوٹس پر پانچ کام کے دنوں تک بند
کیا جاسکتا ہے۔ شدید صورتوں میں اس مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو معاون کے ساتھ دیگر غیر حاضریوں
کو متبادل کے ذریعہ احاطہ کیا جائے گا۔ بچے کی بیماری کی صورت میں بچوں کو گھر میں رکھنا ضروری ہے جب تک کہ
وہ اندرونی اور بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے کافی تازہ نہ ہو جائے۔ بچے کے کنڈر گارٹن میں نہ ہونے کے وقت
کے لئے کوئی رقم واپس نہیں کی جاتی ہے۔ اگر بچہ اس بات کی عالمات ظاہر کرتا ہے کہ یہ صحت مند نہیں ہے ،شدید سردی،
قے ،اسہال یا بخار کی صورت میں ،بچے کو کنڈرگارٹن میں شرکت نہیں کرنی چاہئے۔ بخار ،قے اور اسہال کے بعد ،بچے کو
کنڈرگارٹن واپس آنے سے پہلے گھر میں دو صحت مند اور بخار سے پاک دن ہونے چاہئیں۔ آنکھوں کے موتیا کی صورت میں،
بچہ عالج شروع کرنے کے  24گھنٹے بعد جلد از جلد کنڈرگارٹن میں مل سکتا ہے۔ متعدی بیماریوں کی اطالع جلد از جلد کنڈر
گارٹن کو دی جانی چاہئے۔ سرپرست بچے کی صحت سے متعلق خصوصی حاالت کے بارے میں آگاہ کرنے کے ذمہ دار ہیں
جو کنڈرگارٹن میں بچے کے قیام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بچے کے گھر میں متعدی بیماری کی صورت میں ،کنڈرگارٹن کو
مطلع کرنا ضروری ہے۔ کنڈرگارٹن کو انفرادی بچے کی صحت کے بارے میں ضروری معلومات والدین اور کنڈرگارٹن میں
انفرادی شعبہ کے درمیان معاہدے پر بیان کی جانی چاہئیں۔ ہکے باکیسکوگن فیملی کنڈرگارٹن میں بچے کنڈرگارٹن کے کھلنے
کے اوقات میں حادثاتی طور پر انشورنس یافتہ ہوتے ہیں ،یہاں تک کہ جب ہم سفر پر ہوتے ہیں۔

رازداری کا سیکشن  13فرض اور انکشاف کا فرض
کنڈرگارٹن ایکٹ کی دفعات  21 ،20اور  22کے مطابق کنڈر گارٹن سماجی اور بچوں کی فالح و بہبود کی خدمات کو ظاہر
کرنے کی رازداری اور فرض کی ڈیوٹی پر دفعات کی تعمیل کرے گا۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ مالکان اور مالزمین دونوں
کنڈرگارٹن کی اندرونی زندگی کے بارے میں رازداری کے فرض کے تابع ہیں۔ والدین نقد معاونت کے لئے کنٹرول رجسٹر کے
سلسلے میں معلومات فراہم کرنے کے پابند ہیں۔

§ انجمن کے مضامین کا  14دورانیہ
انجمن کے یہ آرٹیکلز ترمیم کی تاریخ سے الگو ہوتے ہیں m.۔ انجمن کے مضامین مالک کے ذریعہ طے کیے جاتے ہیں۔ جب
انجمن کے مضامین میں ترمیم کی جاتی ہے تو انہیں بریفنگ کے لئے ایس یو نمائندے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ انجمن کے
موجودہ مضامین کی ایک کاپی معلومات کے لئے  Lillestrømبلدیہ کو بھیجی جاتی ہے اور ساتھ ہی داخلے کے سلسلے میں
بچوں کے والدین کو بھیبھیجی جاتی ہے۔
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